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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Chronic Kidney Disease (CKD) didefinisikan sebagai ketidaknormalan pada 

struktur atau fungsi ginjal selama 3 bulan atau lebih, dengan implikasinya pada 

kesehatan. Kelainan struktur termasuk albuminuria >30 mg/hari, hematuria yang 

ditandai dengan adanya sel darah merah pada sedimen urin, serta ketidakseimbangan 

elektrolit yang berakibat pada kerusakan tubulus dan juga gangguan lainnya pada 

saluran ginjal (Dipiro et al., 2015). 

Saat ini CKD dikenal sebagai masalah kesehatan masyarakat global. Global 

Burden of Disease studi mengatakan penyakit Ginjal dan saluran kemih menjadi 

urutan-12 yang menyebabkan angka kematian dan tingkat-17 untuk peringkat 

disability. Diperkirakan telah 19,2 juta jiwa orang Amerika yang menderita CKD, 

mewakili 11% populasi orang dewasa di Amerika Serikat dan 0,22% untuk penyakit 

ginjal stadium akhir (ESRD) (JEA, 2015). Sedangkan menurut Indonesia Renal 

Registry (IRR) tahun 2007 terdapat sekitar 6.862 orang yang menderita gagal ginjal 

kronis dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 15.353 orang (IRR, 

2011). Hal ini serupa dengan data yang didapat hampir tiap tahun jenis layanan terapi 

yang berkaitan dengan penyakit ginjal yaitu Hemodialisis mendominasi prosentase 

terbesar yaitu 82%, kemudian disusul CAPD (12,8%), transplantasi ginjal (2,6%) 

serta CRR (2,3%) menggambarkan bahwa pasien baru di Indonesia terus meningkat 

dari tahun ke tahun, dengan sejalannya datang pasien baru. 

Penurunan laju filtrasi glomerulus (GFR) < 60 mL/menit/1,73m
2
 

menggambarkan perkembangan penyakit Chronic Kidney Disease seperti yang 

didefinisikan (NKF, 2010) atau adanya kerusakan pada ginjal dalam kurun waktu 3 

bulan atau lebih. Hipertensi dan Diabetes Mellitus menjadi kontribusi paling sering  

terhadap penyakit ginjal. Patofisiologi penyakit ginjal kronik ditandai dengan 

hipertrofi struktural dan fungsional massa nefron yang masih tersisa sebagai 
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kompensasi progesivitas penurunan massa ginjal disamping dengan etiologi lain yang 

menyertai (Fauci et al., 2012). Kompensasi jumlah nefron ini dimediasi oleh hormon 

vasoaktif seperti sitokin dan faktor pertumbuhan. Selain itu adanya aktivitas renin-

angiotensin-aldosteron  intrarenal dapat mengakibatkan terjadinya hiperfiltrasi 

sehingga menyebabkan kerusakan di perifer yang berlangsung secara progresif kronik 

(Suwitra, 2009). 

Pada pasien CKD harus diperhatikan pula fisiologi fungsi ginjal walau sudah 

memasuki stage-stage akhir CKD yang mana berkaitan dengan manifestasi klinik 

yang diderita oleh pasien diantaranya; asidosis metabolik, defisiensi hormon 

eritropoitein yang biasa dihasilkan dari ginjal menyebabkan sel darah merah di 

sumsum tulang berkurang akibatnya ialah anemia dan melemahnya tubuh si pasien. 

Osteodistrofi renal yang berkaitan dengan ketidakseimbangan homeostasis antara 

kalsium, fosfat dan vitamin D3 dan hormon paratiroid yang mempengaruhi struktur 

dan fungsi tulang. Kadar kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) dan trigliserida 

akan jauh lebih buruk jika memiliki angka yang tinggi serta tidak diimbangi dengan 

angka HDL (High Density Lipoprotein) yang tinggi pula akan mendukung proses 

atherosclerosis. Pengobatan seperti simvastatin, gemfibrozil dan diet sampai batas 

tertentu akan dianjurkan (Vasilis, 2008). 

Suplemen vitamin D dan fosfat binder pun dibutuhkan untuk menggantikan 

hormon yang tidak mampu diproduksi oleh ginjal, mencegah penyakit lain yang akan 

menyerang pada tulang dan otot. Pembengkakan akan terjadi pada pasien CKD jika 

pasien mengalami kelebihan cairan dan tidak terkontrolnya tekanan darah (Lam 

Mildred, 2013). Kontrol ketat tekanan darah adalah prioritas utama dalam perawatan 

CKD, untuk alasan ini Golongan ACEI (Angiotensin Converting Enzyme) dan ARB 

(Angiotensin Reseptor Blocker) adalah paling umum digunakan sebagai awal 

mencapai tekanan darah yang diinginkan (Murphree, 2010). 

Berdasarkan (Ohio State, 2016) menjaga tekanan darah dalam kisaran normal 

(130/90) mmHg sangat penting dalam management penyakit ginjal. Tekanan darah 

yang tinggi dapat merusak pembuluh darah seluruh tubuh dan menjadi komplikasi 

penyakit seperti serangan jantung ataupun stroke. Menurut JNC VIII, 2014 pasien 
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berusia dewasa yang menderita Chronic Kidney Disease perawatan terbaik ialah 

membuat tekanan darah sistolik <140mmHg dan <90 mmHg untuk tekanan 

diastoliknya. Golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) dan 

Angiotensin Receptor Blokers (ARB) seperti disebutkan Ripley E dalam jurnalnya 

selain berperan secara khusus dalam kontrol tekananan darah yang mana 

menghambat pembentukan Angiotesin II juga memiliki efek renoprotektan (Am 

Heart J, 2009). Akibat dari pengahambatan Angiotensin Converting Enzyme oleh 

ACEI, Angiotensin II tidak terbentuk menyebabkan kontriksi arteri berkurang, 

vasodilatasi perifer, sekresi aldosteron menurun sehingga menjadikan tekanan 

intraglomerular pun tidak ikut meningkat  (NKF 2004).   Dalam suatu penelitian yang 

dilakukan oleh Sayed et al., 2009 dalam “A Comparative Study of The Prevalence of 

Hyperkalemia With The Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors Versus 

Angiotensin Receptor Blocker” didapatkan angka hiperkalemia sejumlah 27.2% 

menggunakan ACEI (captopril) dan 30.6% hiperkalemia dengan ARB (losartan) pada 

pasien CKD dan peneliti menyarankan untuk memeriksa kadar serum potassium 

dalam satu minggu setelah adanya kenaikan dosis ACEI/ARB. 

Pada jurnal “Reinviting ACE Inhibitor Some Old and New Implications of 

ACE Inhibition”  Hanif et al., 2010 menjelaskan pengaktifan system RAS  dan 

peningkatan tekanan kapiler berperan dalam disfungsi ginjal terutama nefropati 

diabetikum. Golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor bermanfaat  sebagai 

lini pertama untuk perawatan ini menurunkan tekanan kapiler dan menghambat 

pengaktifan system RAS menyebabkan tekanan arteri berkurang sehingga secara 

selektif menyebabkan vasodilatasi di arteriol eferen ginjal. Hal ini berkaitan dengan 

efek ACEI sebagai renoprotektif karena dapat melindungi ginjal dari kejadian 

kardiovascular. Studi lain secara in vivo, golongan ACEI zofenopril diberikan pada 

uji studi hewan yang hiperlipidemia selama 6 minggu didapatkan hasil zofenopril 

mampu mengurangi oksidasi LDL plasma dan aterosklerosis. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka diperlukan suatu studi untuk mengetahui penggunaan 

golongan ACEI pada pasien Chronic Kidney Disease yang diharapkan mencapai 

outcome terapi yang maksimal.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pola penggunaan golongan Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitor pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Umum Daerah Sidoarjo? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui pola penggunaan golongan Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitor pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap Rumah 

Sakit Umum Daerah Sidoarjo. 

1.3.2  Tujuan Khusus   

    Menganalisa pola terapi golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 

dikaitkan dengan data laboratorium dan data klinik pasien CKD meliputi jenis, dosis, 

frekuensi, interval serta lama pemberian. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

(a) Memperdalam pengetahuan penulis terkait dengan penatalaksanaan terapi 

CKD terutama yang menggunakan ACEI sehingga dapat menjadi 

pedoman bersama dengan tenaga kesehatan yang lain dalam hal 

meningkatkan outcome pasien. 

(b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pertimbangan 

pemilihan obat bagi Rumah Sakit. 

(c) Sumber informasi atau data bagi pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


